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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 18-12-2018 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:

Anna Liliebäck
Andreas Larsson
Emelie Möller
Matilda Lindgren
Stefany Tannous
Morgan Ödman

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.08.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Stefany Tannous
Styrelsen beslutar
Att v älja Stefany Tannous.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Morgan Ödman
Styrelsen beslutar
Att v älja Morgon Ödman

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen kom ut i tid.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
-

Matilda Engquist
Dariel Ortega Linares

Styrelsen beslutar
Att a djungera Matilda Engquist och Dariel Ortega Linares till och med punkt 12 §.
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6 § Fastställning av föredragningslista
-

Borttagande av punkt 12 § “JF-damfotboll” samt justering av numreringen av
efterföljande punkter
Byta plats på punkt 13 § “Fyllnadsval” och punkt 14 § “Policy mot sexuella
trakasserier”

Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från den 3 december 2018 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Meddelandepunkt är till för respektive styrelseledamot att informera om vad denne har gjort
sedan förra styrelsemötet.
Ordförande meddelar:
Sedan sist har jag varit på kursföreståndarmöte tillsammans med ordförande för studierådet,
där vi bland annat pratade om JF:s involvering i egenskap av kår vid revidering/ändring av
kursplaner och utbildningsplaner, och frågan om datorer vid seminarierna. Jag har också varit
på möte med Områdesnämnden för HumSam, där arbetet med revidering av Uppsala
universitet Mål och strategier diskuterades. Jag har också haft ett uppföljningsmöte med
prefekten, där vi pratade om vissa studiebevakningsrelaterade frågor.
Jag och ordförande för studierådet har varit på JURO-möte i Umeå. Mötet hölls i
workshop-form, och vi diskuterade egentligen bara två punkter: JURO:s framtid (som
nationell utbildningspolitisk aktör) samt stress på juristprogrammet. Det var väldigt givande
diskussioner, och jag och Morgan fick med oss en hel del att prata om i vårt eget studieråd. Vi
pratade också om det s.k. MUCF-bidraget, som skulle kunna medföra stora intäktsökningar
för JURO, vilket i sin tur skulle leda till att JF slapp bära kostnader för JURO (mer om detta
under punkten på dagordningen).
Jag och Vice ordförande har också varit på möte med Kårsamverkan. Bland de större frågorna
kan nämnas samarbetsavtalet med Kuratorskonventet, som vi har sett över och vill diskutera
med KK inför nästa termin, samt standarfrågan och revideringen av Uppsala universitets mål
och strategier. En annan uppdatering från KS som berör vår studiebevakning relativt mycket
är att Uppsala studentkår har rekryterat nya student- och doktorandombud, som successivt
kommer att kliva på nu efter årsskiftet då det ena ombudet slutar sin tjänst, och det andra
ombudet kommer att vara borta på långtidspraktik.
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Det har också varit en del representation de senaste veckorna. I samband med JURO-mötet i
Umeå deltog jag, vice ordförande och ordförande för studierådet vid JF Umeås bankett.
Utöver det har jag och vice ordförande deltagit på Nobellunchen på slottet, jag och vice
ordförande har deltagit vid Kuratorskonventets Högtidskonvent, och slutligen har jag och
ordförande för studierådet deltagit vid Farmacevtiska studentkårens Luccegasque. Slutligen
har vi haft terminsavslutning tillsammans med ämbetsmännen på Viking Lines fina röda
Rosella-båt som tog oss till Åland och tillbaka. Det blev en väldigt lyckad avslutning!
Vice ordförande meddelar:
Sedan sist har det varit två hektiska veckor då jag har jobbat mycket för att hinna klart med
allt man vill innan jag går av. Jag har skickat ut ganska många fakturor för att förfallodatumet
skulle vara 2018, och jag har jobbat mycket med min överlämning.
På representationsfronten var jag med Anna och Morgan i Umeå för ordförandemöte och
bankett på deras Juristens dag. Jag och Anna var också på nobelföreläsningarna i
Universitetsaulan och på en efterföljande lunch på slottet. Vi fick hälsa på nobelpristagarna
(hur coolt!?). Till sist fick jag ta emot diplom av prorektor under en diplomeringsceremoni i
fredags och närvarade därefter på HKK.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag lyst till fyllnadsval. Jag har också tillsammans med
Föreningen Uppsalaekonomerna, Föreningen Samhällsvetarna, Medicinska Föreningen och
Uppsala Politicesstuderande anordnat Professorskampen 2018. Eventet blev mycket lyckat
med många deltagande. Tillsammans lyckades vi samla ihop över 10.000kr till Musikhjälpen!
Jag har också varit med på JF:s ämbetsmannaavslutning som var väldigt lyckat, jag tror
verkligen att alla hade jättekul.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra mötet har jag och Andreas hjälpts åt att skriva utkasts till Vinge för
huvudsponsring av balen 2019.
Jag håller också på att utreda några avtalsförhållanden som inte varit skriftliga under 2018
vilket lett till diverse frågetecken mellan parter. Jag ska försöka få ihop skriftliga avtal inför
2019, om inte nu så under januari månad.
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra mötet har jag deltagit på terminens tentakväll som studieförbättrandegruppen
anordnade. Det blev extremt lyckat med hög uppslutningsgrad och duktiga talare.
Den 4 december var jag och studiebevakare på kursföreståndarmöte. Vi diskuterade bland
annat datorförbudet, anpassade tentamensskrivningar och utvecklingen mot digitala tentamina
på grundutbildningen. Samma dag höll vi terminens sista studierådsmöte
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Ordförande för sociala utskottet meddelar:
De senaste veckorna har främst handlat om att slutföra det jag påbörjat under året. Detta
inkluderar bl.a. riktlinjer för Jontes stuga samt guide för toastmasters. Jag har även suttit en
del med överlämningen för Ordf.soc som jag velat utveckla till ett mer tillämpbart dokument
snarare än rent informativt.
Vidare har jag även haft en del kontakt och avtalsskrivningar inför vårens reccevecka. Jag
deltog även på julbordkryssningen (mycket trevligt) och fick avnjuta en julkonsert av Lex
Legato.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har varit på Framtidsworkshop med representanter från UU, professorer, bibliotikarie,
akitekter, kommunen och kårrepresentanter. De redogjorde för sitt projekt och bad om
synpunkter på hur Uppsala kommer och ska se ut 2050. Bl.a. beskrevs ett dilemma i att många
studenter och arbetare värnar om att hålla en stark stadskärna och att studenterna ska kunna
vistas i den, samtidigt som planerna för att bygga ut UU pekar åt att mycket kommer byggas
runt Ångströms och BMC. Det diskuterades att detta dels var ett problem med tanke på att de
flesta studenterna bor runt Ekonomikum. Dela ifrågasattes också typen av atmosfär man ville
ha på nya campus med tanke på UU:s historiska vingslag men ändå vilja att ligga i framkant
internationellt, samt spridningen på ut utbildningar som kräver olika miljöer. Inget bestämdes
så vitt jag vet, utan detta var ett tillfälle för alla att tycka till. Uppsamlingsläger sker i vår.
Men kul att UU planerar inför framtiden!
Dessutom var jag närvarande på professorskampen: en riktig hit måste jag säga! Bra roddat
Emelie & co!

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen har sedan det senaste styrelsemötet tagit följande PC-beslut:
- Att JF ska dela ut kårband och pins till avgående kårpresidialer och till
kuratorskonventets representanter.
- Att JF ska dela ut pins till samtliga nationers förste kuratorer.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Resultat på - 24.000kr efter att november är rapporterad. Detta är dock utan att
sponsorer kommer in i bokföringen vilket kommer att resultera i att vi går plus 2018. Det har
gått bra för våra bolag JF-holdning och Kontaktdagen där vi har kunnat plocka ut pengar till
JF. Överlag går det bra med resultatrapporten.
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11 § Jämlikhets- och mångfaldsgruppens framtid
Föredragande: JoM-gruppen
Bakgrund: JoM:s roll behöver förtydligas (och regleras). Gruppen föredrar den riktning de
vill se gruppens verksamhet ta.
Diskussion: JoM vill få en utökad funktion främst under Recceveckan. JoM vill också vara
med under processen av val av ombudsman där JoM ska få en röst vid processen.
Ombudsmannen ska vara en förlängd arm av JoM, vilket gör det befogat att JoM också är
med vid valet av denna. JoM vill också vara informerad genom ombudsmannen över veckan i
stort och inte bara vid fall av policyöverträdelser och liknande. JoM vill också vara med vid
processen för överträdelser av reccepolicys och främst överträdelser som involverar känsliga
ämnen, i alla fall bli informerade innan ett beslut tas. JoM vill ansvara för användningen av
sociala policys och övervaka så att inga olämpliga bilder sprids. Föra in en bestämmelse om
sociala medier i styrdokument till recceveckan.
Styrelsens uppfattning : Generellt är det bra att det finns riktlinjer för JoM:s roll och
funktion i samband medrecceveckan, och utformningen av dessa bör följas upp av styrelsen
och diskuteras mer under vårterminen.
Vidare diskussion: JoM vill få mer proaktiv roll genom att utföra vissa events, synas och
diskutera frågor som berör gruppen. JoM vill också marknadsföra sig själva och
uppmärksamma frågor om diskriminering där det finns möjlighet att ta kontakt med gruppen
vid frågor eller funderingar.
Styrelsens uppfattning: Styrelsen är mycket positiv till detta och uppmuntrar framtida
evenemang arrangerade av JoM.
Sammanfattning av diskussionen: Det behöver skrivas en tydlig arbetsordning, förslagsvis
redan i vår tillsammans med JoM och jämlikhetsansvariga i styrelsen. JoM och recceombud
ska ha kontakt inför kommande reccevecka. Styrdokument för JoM:s verksamhet bör arbetas
fram och utvecklas. .

12 § Policy mot sexuella trakasserier
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Jämlikhetsansvariga i styrelsen har tillsammans med JoM-gruppen tagit fram en
policy mot sexuella trakasserier.
Styrelsen beslutar
Att anta policyn mot sexuella trakasserier med föreslagna ändringar.
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13 § Fyllnadsval
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Det valdes inte någon vice ordförande vid ordinarie novemberstämma.
Fyllnadsval lystes för en vecka sedan och en ansökan till vice ordförande har inkommit.
Valberedningen har hållit intervju och valt att nominera Magnus Jansson till vice ordförande.
Väljer styrelsen att fyllnadsvälja Magnus väljs han fram till stämman i februari där han
behöver väljas på nytt.
Styrelsen beslutar
Att f yllnadsvälja Magnus Jansson till Vice ordförande fram till nästa föreningsstämma.

14 § Val av recceombud
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: F.d. recceombud har intervjuat den enda sökanden till posten som recceombud för
recceveckan VT19. Processen har inte gått korrekt till då varken andra halvan av
ombudskollegiet eller JoM-gruppen närvarade under intervjun eller nomineringen. Dessa
parter fick i efterhand möjlighet att uttala sig om kandidatens lämplighet, och har godkänt
nomineringen.
Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att välja Astrid von Heijne till recceombud VT19.
Styrelsen beslutar
Att välja Astrid von Heijne till recceombud VT19.

15 § Mecenatavtal
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Informationspunkt om status för avtal ang. studerandekort.

16 § Riktlinjer för bokning av jontes stuga
Föredragande: Stefany Tannous
Bakgrund: Ett reviderat utkast är nu skrivet och styrelsen bör ta ställning till om vi kan
godkänna dessa för publicering på hemsidan.
Styrelsen beslutar
Att anta riktlinjerna för bokning av jontes stuga med föreslagna ändringar och sedan
publicera dem på hemsidan.
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17 § Uppsala Business Meeting
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi har fått tre platser (helt gratis) till Uppsala Business Meeting den 14 februari.
Platserna innefattar dels en monter som JF får disponera, dels biljetter till
föreläsningar/konferenser. Mer info om konferensen och vilka som föreläser hittar ni här:
https://uppsalabusinessmeeting.se/
Vi behöver meddela arrangörerna om vilka som kommer från oss före julledigheten, och
behöver därför fatta beslut om detta nu.
Styrelsen beslutar
Att presidiet och arbetsmarknadsansvarig ska representera JF vid Uppsala Business Meeting.

18 § Kårstatusansökan
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Senast den 9 januari måste vi skicka in ansökan om förnyad kårstatus. Stämman
uppdrog den 25 november i år åt styrelsen att göra detta å JF:s vägnar. Jag och Andreas har
tagit fram ett färdigt förslag som vi hade tänkt skicka in nu före julledigheten. Vi vill dock att
styrelsen också tar ställning till utkastet innan det sänds iväg.
Förslag till beslut: att styrelsen uppdrar åt Ordförande och Vice ordförande att skicka in
kårstatusansökan i föreliggande utformning.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Ordförande och Vice ordförande att skicka in kårstatusansökan i föreliggande
utformning.

19 § MUCF-bidrag till JURO
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: På JURO-mötet i Umeå diskuterades som sagt MUCF-bidraget. Detta har
diskuterats även under förra året, både i JURO och här i styrelsen. Vad som kvarstår för att
JURO skulle kunna ansöka om sådant bidrag är framför allt ett system för att årligen
rapportera antalet medlemmar som aktivt tagit ställning kring sitt medlemskap. Detta skulle
kunna göras antingen genom terminsavgifter eller genom bekräftelse av medlemskap (via
mail/länk). Jag vill väcka frågan till liv i styrelsen igen och diskutera med er hur ni ser på
terminsavgifter eller medlemskapsbekräftelser.
Diskussion: Fråga om vi faktiskt behöver införa en medlemskapsbekräftelse eller om det
räcker med de nya medlemskapen vi får in varje år (ca 400 st).
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Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Anna och Morgan att kontakta JURO i frågan.

20 §Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

21 § Övriga punkter
22 § Ordet fritt
23 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl.19.40.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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